
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr    5/28/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 27 lutego 2008 r. 

Na  podstawie art. art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz.577; 

nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, 

poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) oraz art. 91 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - DzU nr 

142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 

1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 116, poz. 

1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 

48, poz. 327, nr 173, poz. 1218) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr XIV-94/08 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu 

kwalifikowanego na terenie Gminy Baborów, z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(tekst jednolity - DzU z 2005 r. nr 190, poz. 1606). 

 

U z a s a d n i e n i e  

 

W dniu 11 lutego 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XIV-94/08 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu 

kwalifikowanego na terenie Gminy Baborów, w treści której w § 7 zawarto zapis dotyczący 

wejścia w życie w brzmieniu „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 27 lutego 2008 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia § 1 i § 2 przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej wsparcie finansowe 

przeznaczone na rozwój sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Baborów mogą otrzymać 

kluby sportowe funkcjonujące na terenie gminy. Powyższe oznacza, iż uchwała kierowana 

jest do nieograniczonego kręgu podmiotów w związku z czym przyjąć należy, że ma 

charakter aktu prawa miejscowego.  

Kwestia cech wymaganych od uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego  

mających charakter aktów prawa miejscowego znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie 

administracyjnym. Jak wynika m.in. z wyroku NSA z dnia 1 marca 2001 r. „każdy akt 

prawny, zawierający normy o charakterze generalnym (czyli nie odnoszące się do 

indywidualnie oznaczonego podmiotu, lecz do pewnej kategorii potencjalnych adresatów) i 

abstrakcyjnym (czyli nie "konsumowane" poprzez jednokrotne zastosowanie, lecz mogące 

zostać wykorzystane w nieograniczonej liczbie przypadków w przyszłości) wydany przez 

ustawowo wskazany organ administracji, staje się aktem normatywnym należącym do prawa 

miejscowego” (sygn. akt SA/Bk 1532/00). Podobne stanowisko zajął NSA w sprawie 
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uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu, kwalifikując ten akt do kategorii 

przepisów prawa miejscowego (wyrok NSA z dnia 9 listopada 2001 r. – sygn. akt III SA 

1170/01, opublik. OSS 1/23/2002).  

W kontekście przywołanej linii orzeczniczej NSA przedmiotową uchwałę Rady 

Miejskiej w Baborowie określającą warunki i tryb wspierania - w tym finansowego - rozwoju 

sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Baborów, identyfikować należy z aktem prawa 

miejscowego, tj. przepisem powszechnie obowiązującym skierowanym do nieokreślonego 

kręgu podmiotów, który zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych: 

− winien obligatoryjnie być ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, 

− może wchodzić w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w powołanym 

dzienniku urzędowym, chyba że określi termin dłuższy. 

Kolegium Izby stwierdza, iż uchwała nr XIV-94/08 Rady Miejskiej w Baborowie w sprawie 

określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu 

kwalifikowanego na terenie Gminy Baborów jako akt prawa miejscowego winna podlegać 

regułom publikacji i wejścia w życie określonym w ustawie o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Ustawa ta określa (art. 4 ust. 1 i 2), iż 

przepisy gminne wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku 

urzędowym o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.  

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium stwierdza, że literalne brzmienie § 7 

uchwały nr XIV-94/08 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 stycznia 2008 r. stanowiące o 

jej wejściu w życie z dniem podjęcia stosownie do ustalonej linii orzeczniczej 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu (m.in. wyrok z 19.07.2007 r. sygn. I 

SA/Op 219/07) uzasadnia na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 

orzeczeniem nieważności przedmiotowej uchwały w całości.  

W świetle powyższego orzeczenie nieważności uchwały nr XIV-94/08 Rady Miejskiej w 

Baborowie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w 

tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Baborów z powodu 

naruszenia art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych uznać należy za uzasadnione. Niezależnie od powyższego Kolegium 

wskazuje, iż w świetle normatywnego zakresu  legitymacji przywołanej w podstawie prawnej 

uchwały Rady Miejskiej w Baborowie normy prawne tworzone na podstawie przepisu 

kompetencyjnego nie mogą przyjmować rozwiązań odmiennych od unormowań w 

dotychczasowych aktach ustawodawczych, zatem przedmiot regulacji aktu prawa 

miejscowego również w odniesieniu do merytorycznych regulacji przyjętych przez Radę 

Miejską w Baborowie nie może wkraczać w sferę materii regulowanych innymi ustawami jak 

również nie może treści w nich zawartych przekształcać oraz modyfikować. Jak 

jednoznacznie wynika z określonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 

czerwca 2002 r.  w sprawie „zasad techniki prawodawczej”  reguł stanowienia aktów prawa 

miejscowego podustawowe akty prawne mogą zatem zawierać jedynie takie uregulowania, 

które stanowią dopełnienie regulacji zastrzeżonej do materii ustawowej. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 
       Przewodniczący Kolegium 

 


